
UCHWAEA NR LXXII/1886/18 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 14 czerwca 2018 r. 

zmieniajqca uchwalg w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendi6w Prezydenta Miasta Eodzi 
w ramach Miejskiego systemu wspierania uczni6w uzdolnionych ,,Mia100 Zdolnych". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 12 pkt 10a w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z duia 
5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U, z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 90t 
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oiwiaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

8 1. W Zasadach przyznawania stypendi6w Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miejskiego systemu 
wspieraniu uczniow uzdolnionych ,,Mia100 Zdolnych", stanowiqcych zalqcznik do uchwaly 
Nr XCl1866114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania 
stypendi6w Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczni6w uzdolnionych 
,,Mia100 Zdolnych" (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2882), zmienionej uchwakq Nr XXXIIl842116 Rady 
Miejskiej w todzi  z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3501), 1 i 2 otrzymujq 
brzmienie: 

,,§ 1. Celem przyznawania stypendi6w Prezydenta Miasta todzi w ramach miejskiego 
systemu wspierania ucznitrw uzdolnionych ,,Mia100 Zdolnych", zwanych dalej ,,stypendiamin, jest 
wspieranie szczeg6lnie uzdolnionych uczni6w zamieszkaiych na terenie Miasta Lodzi. 

8 2. 0 przyznanie stypendium mogq siq ubiegaC: 

1) uczniowie klas IV - VIII szk6l podstawowych oraz uczniowie klas I11 gimnazj6w - jezeli lqcznie 
spelniaja nastqpujqce warunki: 

a) zajqli miejsca od pierwszego do trzeciego w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, 
tematycznych, wkonkursach, turniejach lub olimpiadach artystycznych lub wzawodach 
sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych co najmniej na poziomie wojew6dzkim 
w roku szkolnym poprzedzajqcym rok szkolny, na kt6ry stypendium moze zostaC przyznane, 

b) uzyskali rekomendacjq rady pedagogicznej potwierdzajqcq rozwijanie swoich zdolnoSci; 

2) uczniowie szk6k ponadgimnazjalnych oraz szk6l ponadpodstawowych, jezeli uzyskali rekomendacjq 
rady pedagogicznej potwierdzajqcq rozwijanie swoich zdolnoici oraz: 

a)sq laureatami lub finalistami olimpiad iturniej6w ozasiqgu og6lnopolskim lub 
miqdzynarodowym organizowanych na podstawie rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursbw, turniejow i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz 
z 2017 r, poz. 1580), w roku szkolnym poprzedzajqcym rok szkolny, na kt6ry stypendium moze 
zostaC przyznane, 

b) sq laureatami konkurs6w artystycznych o zasiqgu og6lnopolskim lub miqdzynarodowym lub 
tumiej6w albo olimpiad artystycznych o zasiqgu og6lnopolskim w roku szkolnym 
poprzedzajqcym rok szkolny, na ktory stypendium moie zostaC przyznane, 

c)sq laureatami zawodow sportowych rangi mistrzowskiej ozasiqgu og6lnopolskim lub 
miqdzynarodowym w roku szkolnym poprzedzajqcym rok szkolny, na kt6ry stypendium moze 
zostaC przyznane.". 
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5 2. Wykonanie uchwaty powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 3. Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia ogfoszenia w Dzienniku Urzedowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego. 
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